
Ouwehand Visverwerking B.V. is een toonaangevend bedrijf in de visverwerkende industrie en wij staan in binnen- en 
buitenland bekend om onze haringproducten. Wij leveren deze unieke producten zowel aan andere visverwerkende 
bedrijven, de visdetailhandel én aan vrijwel alle grote retailers in Nederland, België en Duitsland. Bij ons staat de 
kwaliteit van onze producten voorop en Ouwehand Visverwerking B.V. is in het trotse bezit van het IFS, BRC en MSC 
certi�caat.

Ouwehand Visverwerking B.V. is onderdeel van PP Group. PP Group is een Katwijks visserijbedrijf dat door de jaren 
heen is uitgegroeid tot een wereldwijd opererend visserijconcern met bijna 8000 medewerkers. PP Group vangt zelf vis
met eigen schepen, slaat deze op in eigen koelhuizen en verwerkt de vis in eigen fabrieken. Hiermee heeft PP Group 
het hele traject from wild catch to delivery onder haar beheer. 

Op dit moment zijn wij binnen onze verkoopafdeling per direct op zoek naar een gemotiveerde kandidaat voor de 
fulltimefunctie van : 

                                                  Manager Customer Services 

De functie

In deze functie geef je leiding aan de binnendienstmedewerkers van Ouwehand Visverwerking B.V., ben je de schakel tussen de 
binnendienst en de vertegenwoordigers, maar ook tussen de afdeling Verkoop en de  verschillende andere afdelingen van ons 
bedrijf.  Het takenpakket is zeer breed en bestaat o.a. uit:

     •   Het aansturen van de binnendienst. Je geeft daarbij op een coachende en motiverende manier leiding, waardoor onze 
         medewerkers het beste  resultaat halen uit ieder klantcontact en tegelijkertijd proactief en e�ciënt werken. 
         Je geeft tevens  uitvoering aan het geformuleerde P&O-beleid (voeren functioneringsgesprekken, opstellen en uitvoeren van 
         personeelsplannen etc.)
     •   Het optimaliseren en structureren van de processen binnen de afdeling Verkoop.
     •   Opstellen, realiseren en bewaken van de afdelingsdoelstellingen in samenwerking met de buitendienst.
     •   Ondersteuning bieden voor en samenwerken  met de buitendienst.
     •   Organiseren en leiden van het teamoverleg. Dit geldt zowel voor het teamoverleg met de binnendienst als het gezamenlijk 
         overleg met de buitendienst.
  
Wij vragen

     •   Een betrokken ‘teamplayer’ met goede (sociaal-)communicatieve vaardigheden, klantgerichtheid en een proactieve instelling 

     •   Relevante werkervaring in een soortgelijke functie.
     •   Goede beheersing van de Duitse en Engelse taal, zowel in woord als in geschrift, is een pré. Dit geldt ook voor kennis en 
         ervaring met Microsoft Office en ERP-software.

Wij bieden

     •   Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met jouw kennis en ervaring.
     •   Een afwisselende functie in een succesvol en groeiend concern met uitzicht op een vaste dienstbetrekking.
     •   Een ongedwongen werksfeer waar ruimte is om jouw talenten verder te ontwikkelen.

Interesse? Stuur vóór 24 september 2018 een motivatiebrief met cv naar de afdeling Personeelszaken via 
sollicitaties@ouwehand.com. Voor nadere informatie over de functie kan contact worden opgenomen met mevrouw 
M. Remmelzwaal, HR Manager van Ouwehand Visverwerking B.V. via 071-40 511 11. 

                                               Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

         bij het oplossen van problemen.


